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اثربخشي دوره آموزش كار با دستگاه الكتروشوك به پرستاران بر اساس 
  مدل كرك پاتريك

  
يي، مال باغ ينژاد، مسعود محمد يمنؤ، حسين قائدي، محسن م*يرازيش انيرضا غفارديزهرا نظاميان پورجهرمي، حم

  يفيبهمن شر ي،عباس يعل
  

  
  چكيده
هاي نيروي  مهارت آگاهي و توسعه به روز شدن عوامل سازماني،و تكنولوژي،  روزافزون علم ودر دنياي امروز با توجه به گسترش : مقدمه

كنندگان  يك برنامه آموزشي اثربخش است اگر بتواند تغييرات الزم را در شركت. ها ضرورت بيشتري يافته است انساني شاغل در سازمان
  .ا دستگاه الكتروشوك به پرستاران بر اساس مدل كرك پاتريك استدوره آموزش كار ب يابيهدف اين مطالعه ارزش. ايجاد نمايد

براساس مدل كرك پاتريك است، كه در آن اثربخشي دوره آموزش كار با دستگاه  برنامه يابياين مطالعه از نوع ارزش: ها روش
دوره آموزش بر حسب . كت كردندآگاهانه در طرح شر تينفر از پرستاران با رضا 160. شده است يابيالكتروشوك به پرستاران ارزش

 لهيبه وسها داده. محاسبه شد 5بر مبناي  دوره ياثربخش زانيو م ديو نتيجه، ارزشيابي گرد ارواكنش، يادگيري، رفت يها طهيح
ها با  داده. ديآوري گرد و تأييد شده بود جمع يبررس يمطالعه مقدمات كيو پايايي آنها در  يياي كه كارا محقق ساخته يها پرسشنامه

  .ديتحليل گرد و تجزيه Student t استفاده از آزمون 
 .بود 5از  1/4±27/0، امكانات 8/4±41/0، مدرس 3/4±35/0 محتوي: واكنش شاملدر سطح عوامل  تيمطلوب ميانگين نمره: نتايج

 تيمطلوب ميانگين. بود 33/4±18/0 جي، و نتا85/3±18/0رفتار ،35/4±24/0يادگيري،  4/4±45/0واكنش : يها طهيمطلوبيت ح ميانگين
  .ديبرآورد گرد 16/4±41/0 يدوره آموزش يلك

دوره آموزشي كار با دستگاه الكتروشوك به پرستاران، عوامل سه گانه واكنش مطلوب داشته و توانسته تغييرات مؤثر در : گيري نتيجه
  .مناسب داشته باشد ينموده و اثربخش جاديچهارگانه ا يها طهيح
  

  ، اثربخشي، پرستار، مدل كرك پاتريكبرنامه آموزش ضمن خدمت، ارزشيابي: هاي كليدي واژه
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درك فزاينده از . دهد هاي اثربخش را تشكيل مي سازمان
تواند در بهبود عملكرد  نقشي كه آموزش مي اهميت و
بهبود بازده سازماني ايفا نمايد سبب شده است  نيروها و

اي صرف اين  تا منابع مالي، مادي وانساني گسترده
ها شود به اين اميد كه منافع ودستاوردهاي  آموزش

ها نشان  نتايج پژوهش). 1(ها گردد يد سازمانملموس عا
دهند كه توجه به آموزش وبهسازي نيروي انساني  مي

پس از  2004درسال . وري را به دنبال دارد افزايش بهره
هاي آموزشي در شركت موتورال  سنجش اثربخشي دوره

گذاري در آموزش  مشخص شد كه هريك دالر سرمايه
  ).2(اه داشته استدالر بازده به همر 33كاركنان، 
هاي  متحده، افزايش مناسب بودجه االتيهاي ا سازمان

درصد رشد نسبت به سال  7آموزشي خود را با ميانگين 
گذاران  مديران وسياست . اند گذشته گزارش كرده

منابع صرف شده خواهان  ها و ها در قبال هزينه سازمان
هاي علمي وعيني درباره اثرگذاري واقعي  گزارش
 يابيارزش يها وشر. ندهستاي آموزشي ه دوره
 يها برنامه ياثربخش شيامكان افزا يآموزش يها دوره

كرك  يمدل چهار سطح. دينما را فراهم مي يآموزش
مدل  نيا. ها است روش نيا نياز بهتر يكي كيپاتر
سازد كه  هاي آموزشي را با چهار سؤال روبرو مي دوره
ها پاسخ  هرسطح به هركدام از اين سؤال ارزشيابي انجام
  .دهد مي

 يواكنش مطلوب ،يدوره آموزش رانيفراگ ايآ: واكنش .1  
  اند؟ نسبت به دوره برگزار شده نشان داده

برگزار شده توانسته است  يدوره آموزش ايآ: يريادگي .2 
  د؟ينما جاديا رانيدر دانش فراگ يمطلوب افزايش

برگزار شده توانسته است  يدوره آموزش ايآ: رفتار. 3
  د؟ينما جاديا رانيدر رفتار فراگ يير مطلوبغيت
برگزار شده توانسته است  يدوره آموزش ايآ: جهينت. 4

  د؟ كنحقق مرا  يرا رفع و اهداف سازمان موجودمشكل 
در شركت كنندگان،  ياثرات يك دوره آموزش نييتع
در مورد  زيمطالعه متاآنال كي در ).3(است دهيچيپ ينديفرآ

 ك،يپاتر هرم كركبر اساس  يآموزش يها دوره يابيارزش
بر اساس . شد ليو تحل هيمقاله انتخاب و تجز 34در مجموع 

 يابيچهار سطح ارزش نيب يارتباط قابل توجه ز،يمتاآنال نيا
 نيب ييدر همه مطالعات بود، همگرا يآموزش يها دوره

به طور . در همه مطالعات وجود داشت الترو با نييسطوح پا
عملكرد  راتييتغ ايو  يريادگينمونه، واكنش به شدت با 

را در  رياخ يها ها، تالش افتهي نيا. مرتبط بوده است يشغل
 يارتقا ينيب شيواكنش در پ يابيارزش جيمورد استفاده از نتا

  ).4(كند مي تيحما گريهمه سطوح د آموزش در
اغلب به  يدوره آموزش يها يابيكشور ما ارزش در

 نيحداكثر سطح دوم ا ايصورت ساده و در سطح اول 
اي كه با استفاده از مدل  تنها مطالعه. مدل انجام شده است

شده مربوط به  يابيارزش يكرك پاتريك دوره آموزش
: آموزش يابيارز« است كه با عنوان) 5(عمر و همكاران

 »رانيآموزش سالمت ا رانيمد زا يمطالعه مورد كي
و در مركز آموزش سازمان  1389است كه در سال 

 نيدر ا. انجام شده است زيبهداشت در شهر تبر يجهان
دوره  تيمطلوب كيمطالعه، با استفاده از مدل كرك پاتر

 يو اثربخش دهيگرد يابيآموزش در چهار سطح ارزش
نفر  35 دوره آموزش  نيدر ا. است دهيدوره برآورد گرد

بهداشت در  يانيم رانيكت نمودند و همه آنها از مدشر
نشان داد كه  يابيارزش. مختلف كشور بودند يها استان

اثر آموزش در سطوح اول و دوم مدل كرك  نيشتريب
 جيبرنامه بر اساس نتا تيموفق. بوده است كيپاتر

مواجه بوده  يدر سطوح دوم و سوم با مشكالت يابيارزش
درسطح سوم و بعد از آن سطح  بيترت هب ياست ول

  .اثر آموزش كاسته شده است تيچهارم از مطلوب
از نظر  يآموزش يها كه برنامه ستين يديترد
از  يسفانه شمار اندكأمت. با هم دارند ياديز يها تفاوت  ت،يفيك
از مسائل  يكي. شوند مي يابيها به طور جامع ارزش برنامه نيا

نبودن كاركنان و مديران در امر آموزش،  يعمده، جد
 خوردعدم ارائه باز جهيها و در نت نامناسب از دوره يابيارزش

  ).6و5(مناسب از نتايج آموزش بوده است

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

m
e.

m
ui

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                               2 / 7

https://ijme.mui.ac.ir/article-1-1384-fa.html


  و همكاران زهرا نظاميان پورجهرمي  پرستاراناثربخشي دوره آموزش كار با دستگاه الكتروشوك به 
 

  http://journals.mui.ac.ir )8(11؛ 1390اسفند / مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي /      898

اثربخشي دوره آموزش كار با  يبررس ،مطالعه نيهدف ا
دستگاه الكتروشوك به پرستاران بر اساس مدل كرك پاتريك 

  .است
  

  ها روش
است كه برروي  يابيز نوع مطالعه ارزشاين مطالعه ا

هاي آموزشي كار با دستگاه الكتروشوك ارائه شده در  دوره
فاطمه  مارستانيب يبخش پرستاري مركز آموزشي درمان

نفر  160. انجام شده است 87بوشهر در زمستان ) س(الزهرا
  .بودند در طرح شركت كردند يبه همكار لياز پرستاران كه ما

 ياياح يالكتروشوك برا دستگاه :يدوره آموزش حيتوض
كار  اورژانس به اريدر موارد بس ماران،يب يوير يقلب
 نيا حيصح يركارگي تسلط كامل پرستاران در به. رود مي

. شود يبه زندگ ماريمنجر به بازگشت ب تواند يدستگاه م
و  عياستفاده سر ييو توانا يريادگيدوره  نيهدف ا

. است ماريب طيدستگاه بر حسب شرا نيدرست از ا
 2در ( ساعت 4 يدر ط يو عمل يآموزش به صورت نظر

  .دانشگاه صورت گرفت ديو توسط اسات )جلسه
آموزش در طول زمان اجرا، بر حسب مدل هدف  دوره

  .شد يابيارزش كيكرك پاتر يمدار چهار سطح
براي : يدوره آموزش يابيآوري اطالعات ارزش  ابزار جمع

 يها ها، از پرسشنامه يك از سطح هر ري اطالعات درآو جمع
  ).11تا7(استفاده شد كيخاص مدل كرك پاتر متفاوت و

دو مرحله  يط ديها بر اساس نظر اسات پرسشنامه ييروا
شده وبا انجام اصالحات به حد قابل  يآزمون بررس شيپ
 يآلفامحاسبه با  زيها ن پرسشنامه ييايپا. ديرس وليق

، پس از اصالحات  كه قرار گرفت يابيكرونباخ مورد ارز
. افتنديدست  81/0از  شيب  بايبه ضر هاهمه پرسشنامه

مثبت بوده و  اينقطهپنج  كرتيها از نوع ل پرسشنامه هيكل
 زانيم. محاسبه شد 5سطح از  رينمرات هر سطح و ز

برحسب تفاضل نمرات  يريادگيآموزش در  ياثربخش
دوره  تيپس آزمون، و سطح مطلوبآزمون و  شيپ

 زانينمرات م نيانگيبا استفاده از محاسبه م زين يآموزش

  .ديگرد شچهار سطح محاسبه و گزار تيمطلوب
پرسشنامه نظرخواهي شامل  از ،)واكنش(سطح نخست در
عوامل محتوا، مدرس   بيكه به ترت  استفاده شدسؤال   12

راي دوره عوامل مؤثر در اجبه عنوان و امكانات را 
پس از پايان دوره  فاصلهاين فرم بال. ديسنج آموزشي مي

ميانگين نمره اخذ  كنندگان قرار گرفت و اختيار شركت در
عدد مطلوبيت هريك شده در سواالت هر حيطه به عنوان 

  .دياز عوامل مذكور گزارش گرد
ها  يدانش آزمودن رييتغ سهي، از مقا)يادگيري(دوم  سطح

اي  از آموزش، با استفاده از پرسشنامهماه بعد  كيقبل و 
دراين مرحله براي جلوگيري از . ديمحاسبه گرد كساني

تداخل متغيرهاي مزاحم به همراه گروه آزمايش از گروه 
پرستار  85گروه شامل  نيا. شاهد نيز استفاده شد

تحت  يبرازجان بود كه در اين دوره زمان مارستانيب
قرار نگرفته بودند و بنا به  يگونه آموزش مرتبط هيچ

. در طرح شركت نمودند تيدرخواست و در صورت رضا
داخل هر گروه با استفاده  ميانگين نمره دانش سهيمقا
آزمون  ها با استفاده از گروه نيزوج و ب tآزمون آماري  از
t انجام شد يگروه نيب.  

اي  پرسشنامه قيها از طر يرفتار آزمودن: )رفتار(سوم  سطح
، سوپروايزرها، شامل مترون( وسط ذينفعان آنكه ت

ماه بعد از  كيماه قبل از آموزش و  كتا ي) مسؤولين بخش
 يابيجهت ارزش ازيمورد ن طيآموزش و با توجه به بروز شرا

  .ها تكميل گرديد يرفتار آزمودن رييتغ
توان در  حاصل از آموزش را مي جينتا: چهارم، نتايج سطح
. ييجو صرفه - 2. نهياجتناب از هز - 1از چهار قلمرو  يكيقالب 

 نيدر ا. مورد مطالعه قرار داد كياستراتژ جينتا - 4. منفعت - 3
و كلي  ژهيسطح، ميزان دستيابي به اهداف و نيا يمطالعه و برا

موجود توسط  مشكالت ودوره آموزشي كه براساس نيازها 
 ك،ياستراتژ جيها تعيين شده بود، به عنوان نتا مسؤولين بخش

شده بود  هيمنظور ته نيهم ياي كه برا توسط پرسشنامه
گيري شد تا مشخص شود كه دوره آموزشي چقدر  اندازه

كنندگان در دوره را  توانسته است خطاها واشتباهات شركت

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

m
e.

m
ui

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                               3 / 7

https://ijme.mui.ac.ir/article-1-1384-fa.html


  اثربخشي دوره آموزش كار با دستگاه الكتروشوك به پرستاران  و همكاران زهرا نظاميان پورجهرمي
 

 http://journals.mui.ac.ir   899/      )8(11؛ 1390اسفند/ مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي 

  .كاهش دهد
وزني  نيانگيبر اساس مي دوره آموزش يكل تيمطلوب زانيم 

به نمره مطلوبيت  2با اختصاص وزن ( چهار سطح نمره هاي 
  .ديمحاسبه گرد) به نمره ساير سطوح 1سطح سوم، و وزن 

  
  نتايج

نتايج حاصله در هر يك از سطوح چهارگانه مدل كرك 
  :شرح زير بوده استه پاتريك ب

 تينمره مطلوب اريو انحراف مع نيانگيم: در سطح اول، واكنش
، 3/4±35/0 مل محتويو اجزاء آن عا 4/4±45/0برابر طهيح نيا

  .بوده است 5از  1/4±27/0، امكانات 8/4±41/0مدرس 
تغييرات نمره دانش ميانگين : سطح دوم، يادگيري در

قبل و بعد  جينتا سهيكنندگان در دوره آموزشي با مقا شركت
  ).1جدول (معنادار بود  و 5از  5/2 برابراز آموزش 

  
سطح  نمره مطلوبيتميانگين و انحراف معيار  راتييتغ :1جدول 

    يآزمودنهاي شاهد و كار با دستگاه الكتروشوك در گروه يريگادي
آزمون تي   گروه شاهد  گروه آزمودني  

  مستقل
        

T= 15/1  79/1±17/0  85/1±15/0  قبل از آموزش  
05/0 P>  

35/4±24/0  بعد از آموزش  16/0±05/2  T= 89/2  
01/0 P<  

  ارتقاء
  )ميزان اثربخشي(

19/0±5/2  17/0±26/0  T= 43/2  
01/0 P<  

زوج قبل  -آزمون تي
  و بعد از آموزش

T= 74/2  
01/0 P<  

T= 05/1   
05/0 P>  

 ------- 

  
كنندگان  نمره مهارت شركت نيانگيم :رفتار، سطح سوم در

بعد از  85/3±18/0قبل از آموزش به  75/1±16/0از 
 يافت شبه طور معناداري افزاي) 5بر مبناي ( آموزش 

)05/0<p 63/4و=t.(  
دوره  ژهيبه اهداف و يابيدست: جينتا سطح چهارم، در

برخوردار  5از  33/4 يقابل قبول كل تياز مطلوب يآموزش
  ).2جدول (بوده است 

  
به اهداف  يابينمره دست اريو انحراف مع نيانگيم: 2جدول 

  ويژه دوره آموزشي كار با دستگاه الكتروشوك پرستاران
 عدد مطلوبيت  اهداف
  1/4±17/0  مكانيزم درمان با شوك الكتريكيشرح 

  4/4±19/0  انتخاب پدال مناسب جهت افراد
  6/4±14/0  ها روي قفسه سينه انتخاب محل صحيح جايگيري پدال

  5/4±12/0  رعايت نكات ايمني هنگام تخليه شوك الكتريكي
  2/4±15/0  ژنرشوك دادن صحيح با دستگاه شوك الكتريكي كارديو

  4/4±21/0  با دستگاه شوك الكتريكي دفيبرالسيون شوك دادن صحيح
  3/4±25/0  توضيح شرايط الزم جهت تخليه موفق شوك الكتريكي

  33/4±18/0  عدد مطلوبيت تحقق اهداف: نتايج -4سطح 
  

چهار  يوزن نيانگيكه شامل م يدوره آموزش يكل تيمطلوب
  ).3جدول( دبرآورد گردي 16/4±41/0سطح فوق بوده است 

  
سطح ارزشيابي كار با دستگاه چهار مطلوبيت  زانيم: 3جدول 

  پرستاران در الكتروشوك
  وزن مربوطه  عدد مطلوبيت  سطوح ارزشيابي

 1 4/4±45/0 واكنش: 1سطح 

  1 4/3±24/0 يادگيري: 2سطح 
 2 85/3±18/0 رفتار: 3سطح 

  1  33/4±18/0  نتايج: 4سطح 
  --------   16/4±41/0  مطلوبيت كلي دوره آموزشي

  
  بحث

هاي  علوم پزشكي هر ساله دوره يها در دانشگاه
ها مبالغ  دوره نيگردد كه ا برگزار مي يفراوان يآموزش
كه  يمطلوب جهينت . اند را به خود اختصاص داده يهنگفت

داشته باشند اثربخش بودن آنها  توانند يها م دوره نيا
خدمات، كاهش مرگ  تيفيك شيكه به دنبال خود افزا است

درمورد   . ها و امثال آن را در بردارد دوباره كاري ومير  و
كار با دستگاه «، فراگيران به دوره آموزشي »واكنش«

امكانات  شامل عوامل مدرس، محتوا و؛ »الكتروشوك
كل  دوره آموزشي، همه مطلوب ارزشيابي شدند و در

ي هاي آموزش فراگيران واكنش مطلوبي نسبت به دوره
در مورد سطح دوم تغييرات ايجاد شده  . اند مذكور داشته
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اين تغييرات در . فراگيران مطلوب بوده است »دانش«در 
قبل و بعد از آموزش در گروه آموزش معنادار و در 

نتايج : »رفتار«در سطح سوم . گروه شاهد معنادار نبود
كار با دستگاه «حاصل نشان داد دوره آموزشي 

تغييرات  اگيرانسته است در رفتار فرتوان» الكتروشوك
و  يريادگيدوره آموزشي توانسته . مطلوبي ايجاد نمايد

  .ها را بهبود بخشد يرفتار آزمودن
تحقق اهداف سازمان در مورد : »جينتا« ،سطح چهارم در

بهبود بكارگيري  برگزاري اين دوره كه عبارت بود از
توسط پرستاران، مورد  »دستگاه الكتروشوك«صحيح 

به اهداف  دنياز رس يها حاك افتهي. ارزشيابي قرار گرفت
كار با دستگاه الكتروشوك،  يدوره آموزش يو كل ژهيو

  .استدر حد مطلوب 
را بر اساس  يآموزش يابياي كه ارزش مطالعه رانيدر ا

تنها مطالعات . نشد افتيانجام دهد  كيمدل كرك پاتر
در  شتريم وجود دارد كه بدر سطح اول و دو يناقص

 زين يبخش صنعت انجام شده است و به صورت رسم
مطالعه با  نيا جينتا سهيلذا امكان مقا . اند منتشر نشده
مطالعه در  نيا يها افتهي. نداشت وجود يمطالعات داخل

با مطالعه عمر و  كيسطح اول و دوم كرك پاتر
 يابيزشمربوط به ار جينتا يدارد ول يهمخوان) 5(همكاران

 جيبرنامه در سطح سوم و چهارم مطالعه حاضر از نتا
است و علت آن  تر بوده دواركنندهيمطالعه فوق ام يابيارز
 دهيتمركز و ادامه به كار پرستاران آموزش د احتماالً زين

  .استپس از آموزش در منطقه 

افراد  يريگيامكان پ زين يدر مطالعات مشابه خارج
سطوح سوم و  يابياز مشكالت ارزش دهيآموزش د

). 9تا7(گزارش شده است كيچهارم مدل كرك پاتر
مطالعه با  نيروند ارتباط سطوح مختلف در ا نيهمچن
  ).4(دارد يو همكاران همخوان گريآل زيمطالعه متاآنال جينتا

استفاده از گروه شاهد : مطالعه يها تيو محدود مشكالت
بر  اياح جيثبت نتا زيرفتار و ن راتييتغ زانيم سهيمقا يبرا

بر اساس  مارانيب يموارد بازگشت به زندگ شيحسب افزا
تحت پوشش گروه  طيداده شده با مح قيتطب سهيمقا

به ارزش  توانست يمطالعه م نيسطح چهارم ا يشاهد برا
البته نداشتن مدل مناسب و عدم . ديافزايب همطالع
نبود  زيمدل و ن نيا يو تسلط به اجرا يقبل يريز برنامه

مطالعه  نيدر انجام ا ييها يامكانات الزم موجب كاست
  .شده است

  
  گيري نتيجه

كار با دستگاه الكتروشوك به پرستاران  يدوره آموزش
قابل  يو اثربخش تيبر اساس مدل كرك پاتريك از مطلوب

 يها كارگاه گردد يم شنهاديپ. برخوردار بوده است يقبول
با روش كرك  يآموزش يها دوره يابيارزش يآموزش

علوم  يها دانشگاه يدر مراكز آموزش پزشك كيپاتر
آن مورد توجه قرار  يكشور برگزار شده و اجرا يپزشك

  .رديگ
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The Effectiveness of Training Courses on “How to Work with DC 
Shock Device” for Nurses, Based on Kirkpatrick Model 

 
Zahra Nezamian Pourjahromi1, Hamidreza Ghafarian Shirazi2, Hossein Ghaedi3, Mohsen 

Momeninejad4, Masood Mohamadi Baghmolaee5, Ali Abasi6, Bahman Sharifi7 

 
Abstract 
 
Introduction: Due to the increasing development of science and technology in today’s world and updates in 
organizational factors, staff development becomes more essential. An educational program could be 
considered effective if it could appropriately change in participants’ knowledge and behavior. The aim of 
this study is to assess the training course of working with ECT (DC Shock device) for nurses based on the 
Kirkpatrick’s model. 
Methods: This evaluation study is based on the Kirkpatrick’s model, in which the efficacy of training course 
of working with ECT to nurses is assessed. A volunteer sample of 160 nurses participated in the project with 
informed consent. The training course was evaluated concerning four areas including reaction, learning, 
behavior, and outcome; then the overall efficacy rate of the course was calculated. Data was collected 
through researcher- made questionnaires whose validity and reliability were confirmed in a pilot study. Data 
was analyzed by Student t-test. 
Results: The mean scores of participants’ reaction(first level in Kirkpatrick model) to the content, instructor 
and facilities were  4.3±.35, 4.8±.41, and 4.1±.27,out of 5, respectively. The desirability rates (mean scores) 
for the four levels were: reaction (4.4±.45), learning (4.35±.24), behavior (3.85±.18), and the impact 
(4.33±.18). The mean of overall desirability rate of this course was 4.16±.41. 
Conclusion: The training course of working with ECT for nurses resulted in favorable outcomes in the three 
evaluated levels of reaction, learning and behavior, and was able to develop efficient changes in the  impact 
level. 
 
Keywords: In-service education, Program Evaluation, Effectiveness, Nurse, Kirkpatrick model. 
 
Addresses: 
1Instructor, Educational Management, Research and Development Office, Bushehr University of Medical 
Sciences, Bushehr, Iran. E-mail: z.nezamianpoor@bpums.ac.ir 
2 ( )Instructor, Department of Community Medicine, School of Medicine, Yasuj University of Medical 
Sciences, PhD Student of Biostatistics, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran. E-mail: 
ghafarian_h@razi.tums.ac.ir 
3 Instructor, Health Management, School of Public Health, Bushehr University of Medical Sciences, 
Bushehr, Iran. Email: h.ghaedi@bpums.ac.ir 
4 Instructor, Health Management, School of Public Health, Yasuj University of Medical Sciences, Yasuj, 
Iran. E-mail: momeninjad.mohsen@yums.ac.ir 
5 Instructor, Health Management, School of Public Health, Bushehr University of Medical Sciences, 
Bushehr, Iran. E-mail: m.mohamadi@bpums.ac.ir 
6 Instructor, Psychiatry, Educational Office Manager, Yasuj University of Medical Sciences, Yasuj, Iran. E-
mail: abasi.ali@yums.ac.ir 
7 Assistant Professor. Department of Ophthalmology, Medical Education Research Center, Yasuj University 
of Medical Sciences, Yasuj, Iran. E-mail: sharifi.bahman@yums.ac.ir  

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

m
e.

m
ui

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               7 / 7

https://ijme.mui.ac.ir/article-1-1384-fa.html
http://www.tcpdf.org

